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Série PX409

U  0,08% BSL inclui 
histerese de linearidade 
e repetibilidade

U	  Amplo intervalo de 
compensação de 
temperatura, de -29 a 
85°C (de -20 a 185°F)

U	  Calibração rastreável 
NIST de 5 pontos incluída

U	 Saídas: 
	 •	mV/V 
	 •	de	0	a	5	V	ou	de	0	a	10	V 
	 •	de	4	a	20	mA
U	 	Intervalos de 10 polH2O 

a 5000 psi

TRANSDUTORES DE PRESSÃO 
DE ALTA EXATIDÃO

Os modelos  mais populares  em estoque para entrega rápida

DESIGN ROBUSTOpara aplicações na indústria aeroespacial, automotiva, de teste  e industriaisPX409-100GV	mostrado	
em escala real.

PX419-015GV	
mostrado em 
escala real.

PX429-030GV	
mostrado em 
escala real.

B-25a

Modelos de  

pressão  

diferencial
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A	Serie	PX409	usa	uma	pastilha	de	silício	altamente	estável	
que é microusinada a tolerâncias de exatidão e então tem 
sensores	de	deformação/
tensão incorporados de 
forma molecular.

mV/V, DE 0 a 5 Vcc, de 0 a 10 Vcc, saídas 
de 4 a 20 mA pressão baixa: 10 polH2O 
e intervalos padrão: varia de 5 a 5000 psi 
métrica: 25 mbar a 345 bares de calibração 
ou pressão absoluta

U Alta exatidão de ±0,08% BSL,  
incluindo linearidade, histerese 
e repetibilidade

U Amplo intervalo de compensação 
de temperatura, de -29 a 85°C  
(de -20 a 185°F)

U Extensão de desempenho Premium de 
temperatura: ± 0,5% sobre o intervalo 
compensado

U	Calibração rastreável NIST de 5 pontosde 
5 pontos incluída

U Compensação térmica dinâmica digital através 
do intervalo de temperatura e de pressão

U Intervalos de pressão baixa, a partir de 10 polH2O
U Todas as partes úmidas em aço inoxidável
U Tempo de resposta rápido
U Confiabilidade e estabilidade de estado sólido
U Bitola e pressões absolutas
U	Pressão	de	prova	mínima	de	300%
Os transdutores de pressão piezorresistivos têm um 
registro comprovado em alto desempenho em aplicações 
comerciais e aeroespaciais por mais de 25 anos. O 
processo piezorresistivo usa sensores de deformação 
incorporados de forma molecular em uma pastilha de 
silício altamente estável. A pastilha de silício é cortada em 
cubos em molde individual, cada um dos quais contém 
uma ponte completa de calibre de esforço. O molde é 
montado em uma câmara selada, protegida contra o meio 
ambiente por vedações de vidro par metal e um diafragma 
de aço inoxidável. 

Um pequeno volume de óleo de silicone transfere 
a pressão do diafragma para a ponte de esforço. A 
construção proporciona um transdutor muito robusto com 
excepcional exatidão, estabilidade e efeitos térmicos. Um 
design exclusivo fortalece os transdutores proporcionando 
contenção secundária de fluido no caso de uma ruptura 
do diafragma. 

Nas nossas instalações de ponta, um equipamento 
de testes automatizado realiza ciclagem de pressão 
e temperatura em 100% dos transdutores PX409. Os 
transdutores são então calibrados usando-se equipamentos 
de exatidão extremamente alta, e um certificado de 
Calibração rastreável de 5 pontos NIST incluído com cada 
transdutor. Para obter a sua alta exatidão e estabilidade, 
a série PX409 utiliza mapeamento digital de ponta da 
temperatura, pressão e desempenho de saída do sensor 
de silício, em conjunto com um ASIC personalizado 
para proporcionar compensação térmica em todos os 

parâmetros de temperatura e pressão. A estabilidade 
inerente do núcleo piezorresitivo proporciona excelente 
estabilidade de longo prazo, repetibilidade efeitos térmicos 
muito baixos a preço de transdutores de desempenho muito 
mais baixo. Características padrão da série PX409 também 
incluem funções de proteção incorporadas no sistema 
eletrônico e no elemento de pressão. Polaridade reversa, 
EMC e proteção contra flutuação de fonte de alimentação 
são padrão em todos os modelos. Intrinsecamente seguro e 
classificações CSA são opcionais.

Os intervalos e configurações mais populares estão no 
estoque para entrega imediata. Todos os outros têm 
tipicamente um prazo de entrega muito curto.

Exatidão 
de 0,08%

PX429-015GI	possui	
terminação de fecho 

rotativo.

PX409-050GV	
fornecido com 
terminação do 
cabo.

Sensor de 
deformação/tensão	
mostrado ampliado 

em 500%

SÉRIE PX409 COM TECNOLOGIA DE PASTILHA DE SILÍCIO+

PX419	-	GI	100,	
possui terminação 
miniconector DIN.

Todos os modelos 
mostrados em escala real.

DESIGN PIEZORRESTISTIVO COM DESEMPENHO
EM ALTA TEMPERATURA, PARA APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA, 
AUTOMOTIVA, TESTE, E INDÚSTRIA AEROESPACIAL

Sensores	de	deformação/
tensão mostrados em 
escala maior que a real.

Série PX409

Pronta entrega para a maioria das linhas! Acesse br.omega.com
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TRANSDUTORES DE PRESSÃO 
DE ALTA EXATIDÃO
DESIGN PIEZORRESTISTIVO COM DESEMPENHO EM ALTA TEMPERATURA

Calibre de especificações
comuns e pressão absoluta
Aprovações: compatível com RoHS
Isolamento mínimo entre o painel 
e as terminações de saída: 
100M Ω a 50 Vcc
Ciclos de pressão: no mínimo 1 milhão
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano): 
Tipicamente ± 0,1% FE
Choque: 50 g, meio seno de 11 mS, 
eixos vertical e horizontal 
Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 
minutos , Curva L, Mil Spec 810, figura 
514-2-2, eixos vertical e horizontal
Largura de Banda: CC a 1 kHz, típico
Tempo de Resposta: <1 mS
Compatível com CE:
Emissões: IEC550022 Classe B
Imunidade contra descarga 
eletrostática: IEC61000-4-2
Imunidade contra campo EM: 
IEC61000-4-3

Imunidade contra EFT: IEC61000-4-4
Imunidade contra surtos: IEC61000-4-5
RF conduzida: IEC610000-4-6
Taxa de frequência de potência 
magnética Campo: IEC61000-4-8
Terminação elétrica: 
 PX409: Cabo de 2 m (6’) integral 
 PX409C: Cabo integral de 2 m (6’)  
 com 1⁄2 NPT de fixações de condutor 
 PX419: miniconector DIN 
 PX429: fecho rotativo
Proteção ambiental:  
 PX409: IP67 
 PX409C: IP67 
 PX419: IP65 
 PX429: IP65
Pressão de medida de sobrepressão:  
 10 polH2O: intervalo de 10 vezes 
 1 psi: intervalo de 6 vezes 

 de	2,5	psi	a	3500	psi: intervalo  
 de 4 vezes 
 5000 psi: máximo de 15.000 psi
Pressão absoluta de sobrepressão: 
 5 psia: intervalo de 6 vezes 
 de	2,5	psia	a	3500	psia: intervalo  
 de 4 vezes 
 5000 psia: máximo de 15000 psi
Contenção secundária
Medição/Dif/Vca/Composto: 
 de 10 polH2O a 5 psi: até 1000 psi 
 de 15 a 1000 psi: até 3000 psi 
 de 1500 a 5000 psi: até 15.000 psi
Absoluta/barométrica: 
 de 5 a 1000 psi: até 6000 psia 
 de 1500 a 5000 psi: até 15.000 psia
Partes úmidas: 316 de aço inoxidável
Porta de pressão: 1⁄4–18 NPT, macho
Peso: de 115 a 200 gm (de 4 a 7 
onças), dependendo da configuração

Intervalo de erro: 100 psig
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Intervalo de erro: 100PSIG, SN57
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Zero Error: 250PSIG, SN 70 
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Intervalo de erro: 250PSIG, S
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Efeitos térmicos de -29 a 85°C (de -20 a 185°F)DESEMPENHO EXCEPCIONAL, 
EXATIDÃO ESTÁTICA DE 0,08%

Silício Microusinado

Certificado de calibração 
NIST rastreável de 
5 pontos NIST

CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS 
DISPONÍVEIS!

Projetado para ser personalizado rapidamente para atender suas especificações 
exigentes,	muitas	vezes	com	entrega	rápida.	Variáveis	personalizadas	estão	
disponíveis incluindo acessórios personalizados, exatidões, intervalos, 
calibrações, unidades de pressão, especificações térmicas, vibração, temperatura 
de	funcionamento	e	intervalo	compensado.	Entre	em	contato	com	a	OMEGA	
Pressure Engineering para conhecer mais detalhes. 

DESIGN ROBUSTOpara aplicações na indústria aeroespacial, automotiva, de teste e industriais
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Exemplos de pedido: PX409-1,0KGV, saída de mV, intervalo de pressão de deformação 
de 1000 psi, terminação de cabo de 2 m (6'). PX429-015AV, saída de mV, pressão absoluta 
de 15 psi, terminação em fecho rotativo, PT06F10-6S, conector de fecho rotativo de encaixe 
(vendido separadamente), medidor de 4 dígitos, sistema com medidor. 
(Ver página B-25h para obter informações sobre medidores).

Especificações	de	Saída	mV/V
Saída: mV/V, 100 mV a 10 Vcc  
(de 5 a 10 Vcc radiométrica)
Tensão de alimentação:  
10 Vcc (5 mA a 10 Vcc)
Resistência	de	Entrada/Saída: 5000 Ω 
±20% típica
Exatidão (linearidade, histerese 
e repetibilidade combinadas): 
±0,08% BSL maximum
Equilíbrio Zero: ±0,5% FE típico  
1% máx. (1% típico, 2% máximo  
para 2,5 psi e abaixo)
Configuração de intervalo: ±0,5% FE 
típico, 1% máx. (1% típico, 2% máx. para 
2,5 psi e abaixo). Calibrado em sentido 
vertical com o encaixe para baixo
Intervalo de Temperatura Operacional: 
de -45 a 121°C (de 49 a 250°F)
Temperatura compensada: 
 Intervalos >5 psi: -29 a 85°C 
 (-20 a 185°F)
 Intervalos ≤ 5 psi: -17 a 85°C 
 (0 a 185°F)
Efeitos térmicos zero  
(em intervalo compensado):
 Intervalos >5 psi: ±0,5% de intervalo
 Intervalos ≤5 psi: ±1,0% de intervalo
Intervalo de efeitos térmicos  
(em intervalo compensado):
 Intervalos >5 psi: ±0,5% de intervalo
 Intervalos ≤5 psi: ±1,0% de intervalo

 Para fazer seu pedido
		 INTERVALO	 TERMINAÇÃO	 	 MINITERMIN-	 	 TERMINAÇÃO	COM 
 psi  bar DO CABO 2 m (6')	 AÇÃO	DIN  FECHO	ROTATIVO

	SAÍDA	DE	mV/V,	INTERVALOS	DE	PRESSÃO	DE	TENSÃO
 10 polH2O 25 mb	 PX409-10WGV	 	 PX419-10WGV	 	 PX429-10WGV	
 1 69 mb	 PX409-001GV	 		 PX419-001GV	 		 PX429-001GV	 	
 2.5 172 mb	 PX409-2.5GV	 		 PX419-2.5GV	 		 PX429-2.5GV	 	
 5 345 mb	 PX409-005GV	 		 PX419-005GV	 		 PX429-005GV	 	
 15 1,0	 PX409-015GV	 		 PX419-015GV	 		 PX429-015GV	 	
 30 2,1	 PX409-030GV	 		 PX419-030GV	 		 PX429-030GV	 	
 50 3,4	 PX409-050GV	 		 PX419-050GV	 		 PX429-050GV	 	
 100 6,9	 PX409-100GV	 		 PX419-100GV	 		 PX429-100GV	 	
 150 10,3	 PX409-150GV	 		 PX419-150GV	 		 PX429-150GV	 	
 250 17,2	 PX409-250GV	 		 PX419-250GV	 		 PX429-250GV	 	
 500 34,5	 PX409-500GV	 		 PX419-500GV	 		 PX429-500GV	 	
 750 51,7	 PX409-750GV	 	 PX419-750GV	 		 PX429-750GV	 	
 1000 69	 PX409-1,0KGV	 		 PX419-1,0KGV	 		 PX429-1,0KGV	 	
 1500 103	 PX409-1,5KGV	 		 PX419-1,5KGV	 		 PX429-1,5KGV	 	
 2500 172	 PX409-2,5KGV	 		 PX419-2,5KGV	 		 PX429-2,5KGV	 	
 3500 241	 PX409-3,5KGV	 		 PX419-3,5KGV	 	 PX429-3,5KGV	 	
 5000 345	 PX409-5,0KGV	 	 PX419-5,0KGV	 		 PX429-5,0KGV	 	
 SAÍDA	DE	mV,	INTERVALOS	DE	PRESSÃO	ABSOLUTA
 5 345 mb	 PX409-005AV	 	 PX419-005AV	 	 PX429-005AV	
 15 1,0	 PX409-015AV	 		 PX419-015AV	 		 PX429-015AV	 	
 30 2,1	 PX409-030AV	 		 PX419-030AV	 		 PX429-030AV	 	
 50 3,4	 PX409-050AV	 		 PX419-050AV	 		 PX429-050AV	 	
 100 6,9	 PX409-100AV	 		 PX419-100AV	 		 PX429-100AV	 	
 150 10,3	 PX409-150AV	 		 PX419-150AV	 		 PX429-150AV	 	
 250 17,2	 PX409-250AV	 		 PX419-250AV	 		 PX429-250AV	 	
 500 34,5	 PX409-500AV	 		 PX419-500AV	 		 PX429-500AV	 	
 750 51,7	 PX409-750AV	 		 PX419-750AV	 		 PX429-750AV	 	
 1000 69	 PX409-1,0KAV	 		 PX419-1,0KAV	 		 PX429-1,0KAV	 	

PX429-015GV	
mostrado em 
escala real.

PX409-100GV 
mostrado em 
escala real.

PX419-015GV 
mostrado em 
escala real.

Saída de 100 mV 0-10 
polH2O a 0-5000 psi 25 
mb a 345 bar

TRANSDUTORES PIEZORRESITIVOS
COM SAÍDA EM mV/V DE ALTO DESEMPENHO, DESIGN
COM DESEMPENHO EM ALTAS TEMPERATURAS

Série PX409
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PX409-100G5V	
mostrado em 
escala real.

PX419-100G5V 
mostrado em 
escala real.

TRANSDUTORES PIEZORRESITIVOS
DE ALTO DESEMPENHO COM SAÍDA DE 0 A 5 VCC, 
DESIGN COM DESEMPENHO EM ALTAS TEMPERATURAS

 Para fazer seu pedido
		 INTERVALO		 TERMINAÇÃO	 MINITERMIN-	 	 TERMINAÇÃO	COM 
 psi  bar	 DO	CABO	2	m	(6’)	 AÇÃO	DIN  FECHO	ROTATIVO

	SAÍDA	DE	mV/V,	INTERVALOS	DE	PRESSÃO	DE	TENSÃO
 10 polH2O 25 mb	 PX409-10WG5V		 PX419-10WG5V	 	 PX429-10WG5V	
 1 69 mb	 PX409-001G5V	 		 PX419-001G5V	 		 PX429-001G5V	 	
 2,5 172 mb	 PX409-2,5G5V	 		 PX419-2,5G5V	 		 PX429-2,5G5V	 	
 5 345 mb	 PX409-005G5V	 		 PX419-005G5V	 		 PX429-005G5V	 	
 15 1,0	 PX409-015G5V	 		 PX419-015G5V	 		 PX429-015G5V	 	
 30 2,1	 PX409-030G5V	 		 PX419-030G5V	 		 PX429-030G5V	 	
 50 3,4	 PX409-050G5V	 		 PX419-050G5V	 		 PX429-050G5V	 	
 100 6,9	 PX409-100G5V	 		 PX419-100G5V	 		 PX429-100G5V	 	
 150 10,3	 PX409-150G5V	 		 PX419-150G5V	 		 PX429-150G5V	 	
 250 17,2	 PX409-250G5V	 		 PX419-250G5V	 		 PX429-250G5V	 	
 500 34,5	 PX409-500G5V	 		 PX419-500G5V	 		 PX429-500G5V	 	
 750 51,7	 PX409-750G5V	 		 PX419-750G5V	 		 PX429-750G5V	 	
 1000 69	 PX409-1,0KG5V			 PX419-1,0KG5V	 		 PX429-1,0KG5V	 	
 1500 103	 PX409-1,5KG5V			 PX419-1,5KG5V	 		 PX429-1,5KG5V	 	
 2500 172	 PX409-2,5KG5V			 PX419-2,5KG5V	 		 PX429-2,5KG5V	 	
 3500 241	 PX409-3,5KG5V			 PX419-3,5KG5V	 		 PX429-3,5KG5V	 	
 5000 345	 PX409-5,0KG5V			 PX419-5,0KG5V	 		 PX429-5,0KG5V	 	
	SAÍDA	DE	mV,	INTERVALOS	DE	PRESSÃO	ABSOLUTA
 5 345 mb	 PX409-005A5V	 	 PX419-005A5V	 	 PX429-005A5V	
 15 1,0	 PX409-015A5V	 		 PX419-015A5V	 		 PX429-015A5V	 	
 30 2,1	 PX409-030A5V	 		 PX419-030A5V	 		 PX429-030A5V	 	
 50 3,4	 PX409-050A5V	 		 PX419-050A5V	 		 PX429-050A5V	 	
 100 6,9	 PX409-100A5V	 		 PX419-100A5V	 		 PX429-100A5V	 	
 150 10,3	 PX409-150A5V	 		 PX419-150A5V	 		 PX429-150A5V	 	
 250 17,2	 PX409-250A5V	 		 PX419-250A5V	 		 PX429-250A5V	 	
 500 34,5	 PX409-500A5V	 		 PX419-500A5V	 		 PX429-500A5V	 	
 750 51,7	 PX409-750A5V	 		 PX419-750A5V	 		 PX429-750A5V	 	
 1000 69	 PX409-1,0KA5V			 PX419-1,0KA5V	 		 PX429-1,0KA5V	 	
Observação: Para pedir com saída de 0 a 10 Vcc, alterar “5V” para “10V”, sem custo adicional.
Exemplos de pedido: PX409-1,0KG5V, saída de 5 V, intervalo de pressão de deformação  
1000 psi, terminação de cabo de 2 m (6'). PX429-015A5V, saída de 5 V, pressão absoluta de  
15 psi, terminação em fecho rotativo, PT06F10-6S, conector de fecho rotativo de encaixe 
(vendido separadamente), medidor de 4 dígitos, sistema com medidor. 
(Ver página B-25h para obter informações sobre medidores).

Especificações de saída 
de tensão amplificada 
Saída: 
 Tensão	de	alimentação	de	0	a	5	Vcc: 
 de 10 a 30 Vcc a 10 mA
	 Tensão	de	alimentação	de	0	a	10	Vcc: 
 de 15 a 30 Vcc a 10 mA
Exatidão (linearidade, histerese 
e repetibilidade combinadas):  
±0,08% BSL máx.
Equilíbrio Zero: ±0,5% FE típico 
1% máximo (1% típico, 2% máximo 
para 2,5 psi e abaixo)
Configuração de intervalo: ±0,5% 
FE típico, 1% máximo (1% típico, 
2% máximo para 2,5 psi e abaixo). 
Calibrado em sentido vertical com 
o encaixe para baixo
Intervalo de Temperatura Operacional: 
de -45 a 115°C (de -49 a 240°F)
Temperatura compensada: 
Intervalos >5 psi: -29 a 85°C 
(-20 a 185°F)
Intervalos ≤5 psi: -17 a 85°C (0 a 185°F)
Efeitos térm icos zero  
(em intervalo compensado):
 Intervalos >5 psi: ±0,5% de intervalo
 Intervalos ≤5 psi: ±1,0% de intervalo
Intervalo de efeitos térmicos  
(em intervalo compensado):
 Intervalos >5 psi: ±0,5% de intervalo
 Intervalos ≤5 psi: ±1,0% de intervalo

Saída de 0 A 5 Vcc DE 
0-10 polH2O a 0-5000 
PSI 25 mb a 0-345 bar

PX429-015G5V	
mostrado em 
escala real.

Série PX409
Pronta entrega para a maioria das linhas! Acesse br.omega.com



TRANSMISSORES DE PRESSÃO
PIEZORRESISTIVOS DE ALTO DESEMPENHO, COM SAÍDA
DE 4 A 20 mA, DESIGN COM DESEMPENHO EM ALTAS TEMPERATURAS

B-25f

Exemplos de pedido: PX409-1.0KGI, saída de 4 a 20 mA, intervalo de pressão de deformação 
de 1000 psi, terminação de cabo de 2m (6’). PX429-015AI, saída de 4 a 20 mA, pressão 
absoluta de 15 psi, terminação de fecho rotativo, PT06F10-6S, conector de fecho rotativo de 
encaixe (vendido separadamente) e DP25B-E, medidor de 4 dígitos, sistema com medidor. 
(Ver B-25h para obter informações sobre medidores).

 Para fazer seu pedido
		 INTERVALO	 TERMINAÇÃO	 MINITERMIN-	 	TERMINAÇÃO	COM 
 psi  bar DO CABO 2 m (6’)	 AÇÃO	DIN  FECHO	ROTATIVO

	SAÍDA	DE	mV/V,	INTERVALOS	DE	PRESSÃO	DE	TENSÃO
 10 polH2O 25 mb	 PX409-10WGI	 	 PX419-10WGI	 	 PX429-10WGI	
 1 69 mb	 PX409-001GI	 		 PX419-001GI	 		 PX429-001GI	 	
 2,5 172 mb	 PX409-2,5GI	 		 PX419-2,5GI	 		 PX429-2,5GI	 	
 5 345 mb	 PX409-005GI	 		 PX419-005GI	 		 PX429-005GI	 	
 15 1,0	 PX409-015GI	 		 PX419-015GI	 		 PX429-015GI	 	
 30 2,1	 PX409-030GI	 		 PX419-030GI	 		 PX429-030GI	 	
 50 3,4	 PX409-050GI	 		 PX419-050GI	 		 PX429-050GI	 	
 100 6,9	 PX409-100GI	 		 PX419-100GI	 		 PX429-100GI	 	
 150 10,3	 PX409-150GI	 		 PX419-150GI	 		 PX429-150GI	 	
 250 17,2	 PX409-250GI	 		 PX419-250GI	 		 PX429-250GI	 	
 500 34,5	 PX409-500GI	 		 PX419-500GI	 		 PX429-500GI	 	
 750 51,7	 PX409-750GI	 		 PX419-750GI	 		 PX429-750GI	 	
 1000 69	 PX409-1,0KGI	 		 PX419-1,0KGI	 		 PX429-1,0KGI	 	
 1500 103	 PX409-1,5KGI	 		 PX419-1,5KGI	 		 PX429-1,5KGI	 	
 2500 172	 PX409-2,5KGI	 		 PX419-2,5KGI	 		 PX429-2,5KGI	 	
 3500 241	 PX409-3,5KGI	 		 PX419-3,5KGI	 		 PX429-3,5KGI	 	
 5000 345	 PX409-5,0KGI	 		 PX419-5,0KGI	 		 PX429-5,0KGI	 	
 SAÍDA	DE	mV,	INTERVALOS	DE	PRESSÃO	ABSOLUTA
 5 345 mb	 PX409-005AI	 	 PX419-005AI	 	 PX429-005AI	
 15 1,0	 PX409-015AI	 		 PX419-015AI	 		 PX429-015AI	 	
 30 2,1	 PX409-030AI	 		 PX419-030AI	 		 PX429-030AI	 	
 50 3,4	 PX409-050AI	 		 PX419-050AI	 		 PX429-050AI	 	
 100 6,9	 PX409-100AI	 		 PX419-100AI	 		 PX429-100AI	 	
 150 10,3	 PX409-150AI	 		 PX419-150AI	 		 PX429-150AI	 	
 250 17,2	 PX409-250AI	 		 PX419-250AI	 		 PX429-250AI	 	
 500 34,5	 PX409-500AI	 		 PX419-500AI	 		 PX429-500AI	 	
 750 51,7	 PX409-750AI	 		 PX419-750AI	 		 PX429-750AI	 	
 1000 69	 PX409-1,0KAI	 		 PX419-1,0KAI	 		 PX429-1,0KAI	 	

Especificações	de	4	a	20	mA
Saída: 4 a 20 mA
Tensão de alimentação: de 9 a 30 Vcc, 
res. máx. de circuito Ω = (Vs-9)x50  
[de 9 a 20 Vcc acima de 105°C (229°F)] 
Exatidão (linearidade, histerese 
e repetibilidade combinadas): ±0,08% 
BSL maximum
Equilíbrio Zero: ±0,5% FE típico  
1% máx. (1% típico, 2% máximo  
para 2,5 psi e abaixo)
Configuração de intervalo: ±0,5% FE 
típico, 1% máximo (1% típico, 2% máx. 
para 2,5 psi e abaixo). Calibrado em 
sentido vertical com o encaixe para baixo
Intervalo de Temperatura Operacional: 
de -45 a 121°C (de 49 a 250°F)
Temperatura compensada: 
Intervalos >5 psi: -29 a 85°C (-20 a 185°F)
Intervalos ≤ 5 psi: -17 a 85°C (0 a 185°F)
Efeitos térm icos zero  
(em intervalo compensado):
 Intervalos >5 psi: ±0,5% de intervalo
 Intervalos ≤5 psi: ±1,0% de intervalo
Intervalo de efeitos térmicos  
(em intervalo compensado):
 Intervalos >5 psi: ±0,5% de intervalo
 Intervalos ≤5 psi: ±1,0% de intervalo

Saída de 4 a 20 mA 
0-10 polH2O a 0-5000 
psi 25 mb a 0-345 bar

PX409-100GI	mostrado	
em escala real.

PX429-015GI	
mostrado em 
escala real.

PX419-100GI	
mostrado em 
escala real.

Série PX409
Pronta entrega para a maioria das linhas! Acesse br.omega.com
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	 PINAGEM	PX419	e	PX459
 PIN	 mV	 5/10V	 mA
 1 + EXC + EXC  + Alimentacao
 2 – EXC Comuns + Alimentacao
	 3	 +	SIG	 +	Saída	 NC
	 4	 –	SIG	 NC	 NC

TRANSDUTORES PIEZORRESITIVOS
DE ALTA PRECISÃO, 
DESIGN COM DESEMPENHO EM ALTAS TEMPERATURAS

Rótulo do produto

Hex 22 (0,87) AF
¼-18 NPT

Adaptador de pressão

22
(0,88)

79 (3,1)

79 (3,1)

¼-18 NPT
Adaptador de pressão

Hex 2,5 (1,0) AF

Extremidade traseira do conduíte PX409C

Extremidade traseira integral de cabo PX409

28
(1,1)

5
(0,2)

Extremidade traseira com fecho rotativo PX459

Abertura com plugue
poroso (somente em
unidades de sensor)

Extremidade traseira de miniconector DIN PX419

5
(0,2)

M
1 

2x
1

Ø
 2

0.
2 

0.
8

5
(0,2)

22
(0,88)

Abertura com plugue
poroso (somente em
unidades de sensor)

Glass to medal sealed pins PXM449
5

(0,2)

Extremidade traseira integral de cabo PX409

9
(0,354)

Rótulo do produto

Hex 22 (0,87) AF
¼-18 NPT

Adaptador de pressão

22
(0,88)

79 (3,1)

79 (3,1)

¼-18 NPT
Adaptador de pressão

Hex 2,5 (1,0) AF

Extremidade traseira do conduíte PX409C

Extremidade traseira integral de cabo PX409

28
(1,1)

5
(0,2)

Extremidade traseira com fecho rotativo PX459

Abertura com plugue
poroso (somente em
unidades de sensor)

Extremidade traseira de miniconector DIN PX419

5
(0,2)

M
1 

2x
1

Ø
 2

0.
2 

0.
8

5
(0,2)

22
(0,88)

Abertura com plugue
poroso (somente em
unidades de sensor)

Glass to medal sealed pins PXM449
5

(0,2)

Extremidade traseira integral de cabo PX409

9
(0,354)

Intervalos	de	pressão	da	série	PX409	>15	
psi a 1000 psig; para intervalos de pressão 
acima de 1000 psi, consulte a fábrica.

Intervalos de pressão série 
PX409	15	psi	e	abaixo.

PX429-015GI	
mostrado em escala 

menor que a real.

Dimensões: mm (polegadas) 

	 CONEXÃO	DE	CABO	PX409
	 COR	 mV	 5/10V	 mA
 Preto – EXC Comuns – Alimentação
	Branco	 +	SIG	 +	Saída	 NC
	 Verde	 –	SIG	 NC	 NC
	Vermelho	+	EXC	 +	EXC	 	–	Alimentação

PINAGEM	DO	FECHO	ROTATIVO	PX429
	PIN	 mV	 5/10V	 mA
	PIN	 mV	 5/10V	 mA
 A + EXC + EXC  + Alimentação
 B – EXC Comuns – Alimentação
	 C	 +	SIG	 +	Saída	 NC
	 D	 –	SIG	 NC	 	 NC
 E NC NC  NC
 F NC NC  NC

PX409-100GI	
mostrado em escala 

menor que a real.
PX419-100GI	mostrado	em	
escala menor que a real.

Hex	=	0,87
1⁄2	x	14	NPT

Rótulo do produto

Hex 22 (0,87) AF M12

Adaptador de pressão

22
(0,88)

79 (3,1)

79 (3,1)

M12
Adaptador de pressão

Hex 2,5 (1,0) AF

Extremidade traseira do conduíte PX409C

Extremidade traseira integral de cabo PX409

28
(1,1)

5
(0,2)

Extremidade traseira do fecho rotativo PX429 

Abertura com plugue poroso
(somente em unidades de sensor)

Extremidade traseira de miniconector DIN PX419

5
(0,2)

5
(0,2)

22
(0,88)

Abertura com plugue poroso
(somente em unidades de sensor)

Integral cable backend PX409

9
(0,354)

B-24g

 MEDIDORES
	 Nº	DO	MODELO	 	 DESCRIÇÃO
	 DP41-S	 	 	Medidor de deformação/tensão mecânica de alta exatidão, de 6 dígitos (0,005%) para uso com  

modelos de saída mV/V
	 DP41-E	 	 	Medidor de processo de alta exatidão, de 6 dígitos (0,005%) para uso com modelos de saída  

de tensão e corrente
 DP41-B   Medidor universal de alta precisão, de 6 dígitos (0,005%) para uso com modelos de saída de tensão e 

de corrente, também aceita entradas de termopar e RTD
 DP25B-S  Medidor de tensão de precisão, de 4 dígitos (0,005%) para uso com modelos de saída mV/V
 DP25B-E  Medidor de processo de precisão, de 4 dígitos para uso com modelos de saída de tensão e corrente
 ACESSÓRIOS
	 CX5302	 	 Miniconector extra -DIN para série PX419
 PT06F10-6S  Conector de bloqueio acoplado para a série PX429 
	 PS-4G	 	 Snubber de pressão para meios de ar/gasosos
	 PS-4E	 	 Snubber de pressão para água ou óleos leves 
	 PS-4D	 	 Snubber de pressão para líquidos densos (óleo de motor)

Vented
through cable

Ø 20.2 
(0.8)

��2 � �

� (0.2)

��2 connector 
bac�end �����

Extremidade traseira do 
conector	M12	PX459

ø 20,2
(0,8)

5 (0,2)

M12 x 1



   Para fazer seu pedido
 Nº	DO	MODELO	 DESCRIÇÃO
 DP25B-E  Entrada de tensão/corrente com excitação
 DP25B-S  Entrada de mV na excitação 

B-25h

U		mV,	V,	mA,	entradas	de	
sensor	de	deformação/
tensão

U  Escala completa de 
unidade de processo

U  Transdutor de potência 
incorporado

MEDIDORES COMPATÍVEIS

DE 5 ANOS
GARANTIA

Medidor de precisão  
de 4 dígitos
DP25B

Modelos para Processo e 
Deformação/Tensão	Mecânica
Pelo fato de aceitarem uma ampla 
gama de entradas de tensão e 
corrente CC, os medidores de 
tensão DP25-B-E podem atender 
a maioria das aplicações de 
processo e de tensão. Os recursos 

incluem fácil escalonamento do 
painel dianteiro a virtualmente 
qualquer unidade de engenharia, 
uma função de tara remota para 
aplicações de pesagem e um 
bloqueio do hardware para prevenir 

modificações não autorizadas 
na configuração. Além disso, os 
medidores DP25B-E possuem 
excitação integrada em 4 tensões 
configuráveis pelo usuário, o que 
os torna compatíveis com a maioria 
dos transdutores e transmissores.

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplos de pedido: E-DP25B, medidor de entrada de tensão/corrente para uso com 
transdutores da série PX409, de 0 a 5 V, 0 a 10 V, saída de 4 a 20 mA. DP25B-S, medidor de 
entrada de mV para uso com transdutores da série PX409, com saída mV/V.

PATENTEADO

DP25B mostrado em escala aproximada.


